
Titel

Creëert een ongezonde situatie:

 → slechte lucht door uitlaat-
gassen

 → onveilige ruimte voor actieve 
weggebruikers zoals  
fietsers of voetgangers

 → donkere gevels door uitlaat-
gassen

 → geluidsoverlast
 → gevoel van onveiligheid

Leidt tot een vicieuze cirkel: meer au-
to’s geeft een onaangename situatie 
voor fietsers, voetgangers en open-
baar vervoer (= gezonde verplaatsin-
gen).

Daarom geldt het ‘build it and they 
will come’-principe: door een straat 
voor auto’s in te richten, moedig je au-
to’s aan.

Kies voor een inrichting die meer 
plaats geeft aan actieve verplaatsin-
gen (met de fiets of te voet) en een 
aangename omgeving.

Bijvoorbeeld een fietsstraat: Aanwe-
zigheid van fietsstraat = 

 → De rode brede strook geldt 
als fietsroute.

 → Auto’s mogen in de fietsstraat 
rijden, maar niet sneller dan 
30 km/u.

 → Auto’s mogen fietsers niet 
inhalen.

De fietsstraat is een maatregel die 
gevoelig meer fietsers en voetgangers 
stimuleert en dus tot minder autover-
keer leidt.

Zorg dat alleen actieve verplaatsingen 
te voet of met de fiets in de zone 30 
mogelijk zijn.

Er zijn geen of amper nog auto’s.

In een zone 30 
verplaatsen mensen 
zich vaak over een 
korte afstand. 

Kies daarom voor 
meer ruimte waarin 
de burger zich actief 
kan verplaatsen 
(zoals met de fiets 
of te voet). 

Creëer ook een 
aangename omgeving 
en beperk de ruimte 
voor ‘ongezonde 
verplaatsingen’ 
(zoals met de auto).
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Veel ruimte voor gemotoriseerd ver-
keer creëert een ongezonde situatie:

 → slechte lucht door uitlaat-
gassen

 → onveilige ruimte voor actieve 
weggebruikers zoals fietsers 
of voetgangers

 → donkere gevels door uitlaat-
gassen

 → geluidsoverlast
 → gevoel van onveiligheid

Leidt tot een vicieuze cirkel: meer au-
to’s geeft een onaangename situatie 
voor fietsers, voetgangers en open-
baar vervoer (= gezonde verplaatsin-
gen). 

Daarom geldt het ‘build it and they 
will come’-principe: door een straat 
zo in te richten, moedig je alleen maar 
meer auto’s aan.

Kies voor een inrichting die plaats 
geeft aan een fietspad, brede voetpa-
den en bomen. Zo is er meer ruimte 
voor:

 → fietsers
 → voetgangers
 → rolschaatsen
 → hoverboards
 → openbaar vervoer
 → …

Zo maak je ruimte vrij voor gezond-
heid:

 → meer mentaal welbevinden
 → minder hitte
 → meer ruimte voor lichaams-

beweging
 → meer ruimte voor gezondere 

voeding

Maak van deze ruimte een aangena-
me verblijfsruimte. Schrap de parkeer-
plaatsen en kies voor een fietsstraat 
en bomen. Zo is er meer ruimte voor 
gezondheid: 

 → terrasjes en andere ontmoe-
tingsruimten in de schaduw 
van planten

 → speelruimte
 → eetbare gevelbegroeiing, 

lokale markten of andere 
vormen van gezonde voeding 
in de publieke ruimte

 → veilige verplaatsing

Kies voor meer 
gezondheid door in 
te zetten op een 
aangename 
omgeving. 

Creëer meer ruimte 
waarin de burger 
zich actief kan 
verplaatsen (zoals 
met de fiets of te 
voet) en beperk de 
ruimte voor ‘onge-
zonde verplaatsin-
gen’ (zoals met de 
auto).
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Creëert een ongezonde situatie:

 → slechte lucht door uitlaat-
gassen

 → onveilige ruimte voor actieve 
weggebruikers zoals fietsers 
of voetgangers

 → de weinige ruimte voor voet-
gangers wordt ingenomen 
door verkeerspalen

 → geluidsoverlast
 → donkere gevels door uitlaat-

gassen

Leidt tot een vicieuze cirkel: meer au-
to’s geeft een onaangename situatie 
voor fietsers, voetgangers en open-
baar vervoer (= gezonde verplaatsin-
gen).

Daarom geldt het ‘build it and they 
will come’-principe: door een straat 
zo in te richten, moedig je alleen maar 
meer auto’s aan.

Kies voor een inrichting die meer 
plaats geeft aan actieve verplaatsin-
gen (met de fiets of te voet) en een 
aangename omgeving.

Door een fiets(suggestie)strook of een 
volwaardig afgescheiden fietspad is 
er:

 → meer veilige ruimte voor 
fietsers en voetgangers

 → meer ruimte voor mentaal 
welbevinden en een klimaat-
vriendelijke omgeving

Maak van elke straat binnen een zone 
50 een fietsstraat.

Zo staat gezondheid nog meer cen-
traal.

Een zone 50 buiten de 
bebouwde kom kan 
een stuk gezonder. 

Creëer een fijne 
omgeving en meer 
ruimte waarin de 
burger zich op een 
actieve manier kan 
verplaatsen (zoals 
met de fiets of te 
voet). 

Beperk de ruimte 
voor ‘ongezonde 
verplaatsingen’.
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In deze wijk kun je je alleen via de 
verharde hoofdwegen verplaatsen. Er 
zijn weinig verbindingen tussen de 
straten.

De rode stippellijn weerspiegelt de 
‘doorsteekjes’ of de zogenaamde ‘tra-
ge wegen’. Er is dus een verhoogde 
stratenconnectiviteit. 

De ‘trage wegen’ zijn niet toegankelijk 
voor auto’s, wel op maat van fietsers 
en voetgangers.

Een verhoogde 
stratenconnectiviteit 
leidt tot meer actieve 
verplaatsingen zoals 
te voet of met de fiets. 

Daarvoor is er 
wetenschappelijk
bewijs.
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Op het plein is er:

 → ruimte voor ongezonde verplaatsingen  
(met de auto)

 → ruimte voor ongezonde voeding
 → een gebrek aan ontmoetingsplaatsen
 → geen aandacht voor een klimaatvriendelijke 

ruimte

Resultaat? Ongezond gedrag

Dit is een ideale situatie.

Het autoverkeer wordt geweerd van het plein.

Er is ruimte voor alternatieven:

 → speelplein
 → terrasjes en andere ontmoetingsplaatsen
 → gezonde voeding

Resultaat? Gezond gedrag

Een plein is 
vandaag vaak 
niet de centrale 
ontmoetingsplek 
die het vroeger was 
en opnieuw kan 
worden. 

Binnen een gezond 
plein is er aandacht 
voor verschillende 
aspecten van een 
gezonde levensstijl.




